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AUSTRALIE-REIS
Na acht jaar hebben we weer eens voet op Australische bodem kunnen zetten. Een hele wereldreis.
Het was een vreugdevol weerzien met de familie na een erg lange reis van Suriname via Amsterdam met
een tussenstop in Dubai. Bart en Marja hadden een aparte woning voor ons geregeld met vervoer.
Wat een zegen om zo een paar weken bij elkaar te kunnen zijn. De kleinkinderen zijn flink gegroeid en
gelijk ook het nieuwe huis en de woningomgeving bekeken.
Op de zondag bezochten we de samenkomst in Albany. Henk heeft mogen dienen met het woord en er
was gelegenheid om een presentatie te geven over het werk in Suriname.
De laatste week had Bart vakantie genomen zodat we van pleisterplaats naar
pleisterplaats langs de westkust noordwaarts trokken om uiteindelijk in Perth
aan te komen. Grillige rotsformaties en mooie, witte zand-stranden, huizenhoge bomen en heel veel kangoeoes hebben we op ons netvlies gehad.
De familie van Noppen in Perth was zo vriendelijk om ons de laatste nacht
te herbergen, zodat Bart en zijn gezin op tijd terug konden naar Albany en
wij door onze broeder in de vroege nachtelijke uren op het vliegveld gedropt
werden.
Opnieuw maakten we een tussenstop in Dubai waar we de hoogste toren ter wereld (Burj Khalifa, 828 m.)
hadden aanschouwd op de heenreis en nu maakten we een wandeling door het oude gedeelte van de stad
met zeer smalle steegjes; ontelbare winkeltjes met veel luiddruchtige verkopers.
In Nederland aangekomen was ons reisprogramma aardig bezet. Broer Ed werd 70 jaar; dat werd in
huiselijke kring gevierd. We hadden ons ook opgegeven voor anderhalve dag konferentie in Helvoirt. Daar
mochten we het een en ander laten zien van het werk van de Heer. En de nieuwe flat van Leanne en
Ludwig heeft ons de laatste dagen van logies voorzien. Na bijkans twee maanden afwezigheid zijn we weer
neergestreken in ‘Switi Sranang’.

Ed & Henk natafelen

In Helvoirt aan het ontbijt

GEVANGENISWERK
Tijdens mijn afwezigheid heeft broeder Henk de Graaf de Bijbelstudies in de Penitiaire Inrichting Duisburglaan verzorgd. Het is een groep van 12 mannen die elke week trouw de studies volgen. We zijn nu
bezig met het boek Openbaring. Met behulp van een beamer wordt alles ‘op de muur’ gezet. We proberen
het zo simpel mogelijk te houden, want de kennis van de Bijbel verschilt per deelnemer. Ook de maandelijkse filmvoorstellingen zijn gewoon doorgegaan. Deze bijeenkomsten worden zeer goed bezocht.
Eenmaal in de maand hebben we nu ook toegang gekregen tot de staatsgevangenis te Santa Boma om
daar films te vertonen. Het aantal belangstellenden neemt toe, het is daar een kwestie van ‘hoort, zegt het
voort’. We bidden dat de interesse bij anderen weerklank zal gaan vinden.

OASE

POWAKKA

In een kapperszaak komt elke week een kleine,
trouwe Bijbelstudie-groep bijeen variërend tussen
de 12 en 15 personen. Overdag wordt daar aan het
uiterlijk van de mens gewerkt en één avond in de
week aan de innerlijke mens. Henk is begonnen
met de serie ‘IK BEN’, de zeven uitspraken van
de Heere Jezus in het evangelie naar Johannes.
Een ieder is tijdens de les druk in de weer met het
maken van aantekeningen, dat zien we graag.

Vanwege vervoersperikelen was afgesproken dat
de samenkomst op zondag niet in het gebouw ‘A
MITI PRESI’ gehouden zouden kunnen worden.
Het erf van de familie Duvant was het gunstigst
gelegen voor de meesten zodat men daar elke
zondag bij elkaar kwam. Degenen die de afstand
lopend konden overbruggen hadden een goede en
gezegende tijd. We kregen een fijn verslag bij
onze terugkomst.
BOEKWINKEL
Ondanks advertenties op de radio blijk de gang
naar de boekwinkel steeds minder in trek te zijn.
Andere evangelische boekwinkels ervaren dezelfde trend. We zien een terugval in de verkoop
van geestelijke lectuur. We gaan binnenkort toch
echt de bestelling plaatsen van de kalenders
LICHTSTRALEN en HET GOEDE ZAAD
2016, want we weten dat die dag-teksten-boekjes
zeer gewild zijn bij heel veel christenen.
FAMILIEBERICHT

TIENERKAMP LELIËNDAAL
De voorbereiding voor het Tienerkamp ‘15 is
gestart. Begin september willen we met de
kinderen uit diverse plaatsen gedurende vijf
dagen samen zijn . De locatie LELIËNDAAL is
weer beschikbaar en het thema van het kamp is:
‘PAULUS, de prediker met goed nieuws’.
Bid u mee dat het opnieuw de zegen van de Heere
heeft en dat alles een goed verloop zal hebben?

Bij terugkeer in Suriname moest Henk zich onder
doktersbehandeling stellen. De mannenkwaal
wordt nu met medicijnen bestreden en we bidden
om resultaat en genezing.
Wij willen U allen hartelijk danken voor uw medeleven en gebeden en giften.
Ontvang onze hartelijke groeten,
Jullie Henk en Anneke

